
 
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

  

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για τους κ.κ. Υπουργούς: 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

  

Θέμα: Γιατί επιμένετε να εξαιρείτε τέσσερα δημοτικά σχολεία της Νίκαιας 
από το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων;  

  

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Νίνα 
Κασιμάτη καταθέτει Κοινοβουλευτική Αναφορά για τους Υπουργούς 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ν. Κεραμέως, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, βάσει της από 3-11-2022 Επιστολής του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου 
Νίκαιας με θέμα την συνεχόμενη για τρίτη χρονιά εξαίρεση του σχολείου, 
καθώς και των 18ου, 19ου, και 26ου Δημοτικών σχολείων Νίκαιας, από το 
πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα 2022-2023». 

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου δημοτικού 

σχολείου Νίκαιας καταγγέλλει πως, αν και είχαν υποβάλει στις 21-07-

2022 προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το 

Υπουργείο Παιδείας μέσω της Ενώσεως Γονέων του Δήμου Νικαίας κοινό 

αίτημα με άλλα τρία σχολεία του Δήμου που έχουν μείνει εκτός προγράμματος 

και ζητούσαν 228 επιπλέον γεύματα, το σχετικό αίτημα δεν ελήφθη υπόψιν από 

τα Υπουργεία. 

Ο Σύλλογος, όπως αναφέρει στην επιστολή του, θεωρεί απαράδεκτο τον 

χαρακτηρισμό ότι το σχολείο ανήκει στα προνομιούχα σχολεία, ενώ είναι 

προκλητικό στην ίδια πόλη να είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα τα 25 από τα 29 

σχολεία και να δημιουργείται σύγχυση σε γονείς και μαθητές, καθώς δεν 



μπορούν να κατανοήσουν τη λογική τέτοιων δυσμενών διακρίσεων, τη στιγμή 

που το συγκεκριμένο πρόγραμμα διευκολύνει καίρια πολλές οικογένειες, οι 

οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα οικονομικής φύσεως, όπως το 

κόστος της ενέργειας, των καυσίμων αλλά και των αγαθών πρώτης ανάγκης. 

 

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Νίνα Κασιμάτη, καλεί 
την Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, και τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, να 
διαβάσουν την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
13ου δημοτικού σχολείου Νίκαιας και να εντάξουν άμεσα στο Πρόγραμμα 
«Σχολικά Γεύματα 2022-23» τα τέσσερα εξαιρούμενα δημοτικά σχολεία 
της Νίκαιας, 13ο, 18ο, 19ο και 26ο,  ώστε όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
να λαμβάνουν σχολικό γεύμα κι έτσι να διευκολυνθούν περισσότερες 
οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αδυναμία 
κάλυψης βασικών αναγκών, και προς τούτω οι Υπουργοί να 
ενημερώσουν σχετικά τη Βουλή.  
  

 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση. 
 Αθήνα, 03/11/2022 

  

Η καταθέτουσα Βουλευτής 

  

Κασιμάτη Νίνα 

 



 

Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων 
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ΠΡΟ:  1.     Σθν Διοικιτρια του ΟΠΕΚΑ  

         κ. Ξζνια Παπαςταφρου 
2.     Σθν Τπουργό Παιδείασ  
         κ. Νίκθ Κεραμζωσ 
3.     Σον Τπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων 
         κ. Κωςτι Χατηθδάκθ 
4.     Σθν Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά   
         κ. Ακαναςία Μεϊντάςθ  
 

Κοιν:   .         Αντιδιμαρχο Παιδείασ Διμου Νίκαιασ – Αγ. Ι. Ρζντθ   
         κ. Μαρία Αραβαντινοφ 
 

Για την εξαίρεςη του 13ου Δημοτικοφ Σχολείου Νικαίασ από το πρόγραμμα 
των  «Σχολικών Γευμάτων 2022-2023»   

 
          Νίκαια, 3/11/2022 
 
Για τρίτθ ςυνεχομζνθ ςχολικι χρονιά διαπιςτϊνουμε μετά λφπθσ μασ τθν εξαίρεςθ του 
ςχολείου μασ από το πρόγραμμα των ςχολικϊν  γευμάτων, ςφμφωνα με το ΦΕΚ Βϋ5151 
από  4-10-2022.  

Σο αρμόδιο Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων αλλά και το Τπουργείο 
Παιδείασ δεν ζλαβαν υπ’ όψιν τουσ το ςχετικό αίτθμα, το οποίο είχαμε υποβάλει μζςω τθσ 
Ενϊςεωσ Γονζων του Διμου Νικαίασ τθν από 21.07.2022 με το οποίο ςυνυπογράψαμε μαηί 
με άλλα τρία ςχολεία του Διμου Νικαίασ, τα οποία ζχουν μείνει εκτόσ προγράμματοσ και 
ςτο οποίο επιςθμάναμε  τθν επιτακτικι  ανάγκθ τθσ ζνταξισ μασ ςτο πρόγραμμα, ηθτϊντασ 
228 επιπλζον γεφματα με ςκοπό να καλυφκοφν οι ανάγκεσ του ςχολείου μασ.  

Θεωροφμε απαράδεκτο τον χαρακτθριςμό, ο οποίοσ μάσ προςδίδεται, ότι δθλαδι 
ανικουμε  ςε ¨προνομιοφχα¨ ςχολεία.  Είναι ςυνάμα προκλθτικό ςτθν ίδια πόλθ να είναι 
ενταγμζνα  ςτο πρόγραμμα τα 25 από τα 29 ςχολεία και να δθμιουργείται ςφγχυςθ ςε 
γονείσ και μακθτζσ, κακϊσ δεν μποροφν να κατανοιςουν τθ λογικι τζτοιων  δυςμενϊν και 
μερολθπτικϊν διαχωριςμϊν, τθ ςτιγμι μάλιςτα που το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 
διευκολφνει καίρια  πολλζσ οικογζνειεσ, οι οποίεσ ζχουν να αντιμετωπίςουν προβλιματα 
οικονομικισ φφςεωσ, όπωσ το  κόςτοσ τθσ ενζργειασ, των καυςίμων αλλά και των αγακϊν 
πρϊτθσ ανάγκθσ.  

Σα αρμόδια Τπουργεία και θ κυβζρνθςθ μ’ αυτιν τουσ τθν αυκαίρετθ απόφαςθ φαίνεται 
να μθν ςυμμερίηονται τθν αγωνία των οικογενειϊν αυτϊν και να αντιμετωπίηουν τουσ 
μακθτζσ ωσ  αρικμοφσ και χρθματικό κόςτοσ.  
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Εν κατακλείδι, ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων του 13ου Δθμοτικοφ χολείου Νικαίασ 
καταγγζλλει τθν απόφαςθ για τθν εξαίρεςθ του ςχολείου μασ και απαιτεί να ενταχκεί  -
ζςτω και τϊρα- ςτο πρόγραμμα, ϊςτε όλοι οι μακθτζσ μασ να λαμβάνουν ςχολικό γεφμα. 
Με τα οικονομικά προβλιματα να ζχουν κυριολεκτικά γονατίςει τα νοικοκυριά των λαϊκϊν 
ςυνοικιϊν, όπωσ τθσ Νικαίασ, θ ζνταξθ του ςχολείου μασ ςτο πρόγραμμα για τα ςχολικά 
γεφματα κα διευκόλυνε αποφαςιςτικά πλείςτεσ όςεσ οικογζνειεσ και κα ανακοφφιηε 
ςθμαντικό αρικμό παιδιϊν. 

Κατόπιν τοφτων, ςυνεχίηουμε θχθρά και δυναμικά τισ προςπάκειζσ μασ, διεκδικϊντασ ό,τι 
δικαιοφνται τα παιδιά μασ.  
 
 
 
 
Για τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων  
του 13ου Δθμοτικοφ χολείου Νίκαιασ 

 

    Η Πρόεδροσ                                                                                    Η Γενικι Γραμματζασ 

Καββαδά Μαριάννα                                                                           Βαμβακάρθ Μαρινζηα 

 


